
 

 

 
 

Västra Götalandsregionens klassifikationsgrupp 
 
Tid: 2021-09-02 13:00 

Plats: Teams-möte 

Närvarande: Agneta Karlsson NU, Christina Arkhall KS, Emelie Larsson SÄS, Eva-Britt Jansson 

SKAS, Susanne Lindahl SU, Magdalena Nyman FSS. 

Mötesanteckningar 

1. Genomgång och godkännande av föregående minnesanteckningar.  

 

2. Val av sammankallande, sekreterare och ordförande till nästa möte 

 

Ordförande: Emelie Larsson, SÄS. 

Sammankallande och sekreterare:  Maria Algården, Angereds närsjukhus. 

 

3. Frågor från föregående möte.  

 Hur kodas mikrofrakturering av broskskada fotled?  

Svar: 

NHF92 – annan operation på ledhinnor/ledytor i fotled/fot – öppen 

NHF91 – annan operation på ledhinnor/ledytor i fotled/fot – artroskopisk eller 

endoskopisk  

 

4. Klassifikationsfrågor från KlassReg 

 

Svar: Det har inte varit något möte än. Oklart hur organisationen ska se ut. 

 

5. Frågor från respektive förvaltning 

 

NU-sjukvården 

1. Gravida överviktiga kommer till Narkos/anestesimott på IVA för bedömning inför 

förlossning, med tanke på eventuella behov av epiduralbedövning eller sövning vid ett 

kejsarsnitt. Hur koda? 

Förslag från IVA-mott: 

E66.9 övervikt + Z33.9 gravid kvinna 

Z51.4 förberedande vård för efterföljande behandling + E66.9 + Z33.9 

Z34/Z35 övervakning av normal graviditet/högriskgraviditet + E66.9 

Efter diskussion med kodare på IVA och KK har vi landat i E66.9 + Z33.9. Vad säger 

Klassifikationsgruppen? 

 

Svar: E66.9 övervikt + Z33.9 gravid kvinna. Vi vet inte om det kommer bli någon större 

specifik behandling, alltså är inte Z51.4 aktuell. Det är inte heller en övervakning av 



 

 

 
graviditet, så inte heller Z34/Z35 är aktuell. Det är övervikten som gör att patienten bokas för 

ett besök. 

  

2. På IVA kodar man IVA-vårdtillfället enligt riktlinjer från SIR (Svenska 

Intensivvårdsregistret) i IVA’s journalsystem Pas-IVA eller CCC (Centricity Critical 

Care). Man har där ett begränsat antal huvuddiagnoser att välja bland vilket gör att 

huvuddiagnosen inte alltid stämmer överens med Socialstyrelsens riktlinjer för val av 

huvuddiagnos. 

När man sedan skriver vårdsammanfattningen från IVA i Melior, tar man samma 

huvuddiagnos (och även samma bidiagnoser och åtgärder) i vårdsammanfattningen som finns 

i CCC i NU-sjukvården. 

Min fråga är: Hur gör ni inom regionens andra förvaltningar när ni skriver IVA:s 

vårdsammanfattning i Melior? ”Plankar” ni Pas-IVA/CCC:s huvuddiagnos eller kodar ni 

utifrån Socialstyrelsens anvisningar för val av huvuddiagnos?  

Svar: Det registreras olika. Självklart ska man dock koda enligt Socialstyrelsens anvisningar i 

vårdsammanfattning/epikris som görs på hemavdelningen när man kodar IVA:s koder. 

   

3. Göteborgspatient blev inskriven på IVA i NU-sjukvården i februari p g a platsbrist i 

Göteborg, för post-covid-vård. Patienten insjuknade i covid-19 i januari. När patienten 

kom till NU-sjukvården var hen fortfarande beroende av respirator men den aktuella 

covid-19-infektionen var över. 

Efter några dagar på IVA i NU-sjukvården kunde patienten tas ur respirator och efter en vecka 

skrevs hen ut. 

På IVA i NU har man kodat vårdtillfället med huvuddiagnos U07.1. Man tänker att IVA-

vårdtillfället i NU är en förlängning av IVA-vården i Göteborg och ska ses som ett och 

samma vårdtillfälle. 

Min fråga: Anser ni att huvuddiagnosen ska vara U07.1 vid vårdtillfället på IVA i NU? För 

mig kändes det ändå konstigt att koda med U07.1 eftersom patienten inte hade covid-

infektionen kvar när hen skrevs in i NU-sjukvården. Jag hade föredragit att koda med J96 + 

U09 – respiratorisk insufficiens post covid. Vad säger Klassifikationsgruppen?  

Svar: Covid är i detta fall inte längre en aktiv sjukdom när patienten går till ett annat sjukhus 

och då kodas istället ”tillstånd post covidinfektion”. Kodningen på NU-sjukvårdens 

vårdtillfälle blir alltså J96+U09.9 - respiratorisk insufficiens efter genomgången covid. 

 

Skas 

Patient som inkommer p g a underbensfraktur och gipsas.  

Återkommer efter en vecka p g a att det uppstått ett hudsår på benet p g a att gipset suttit för 

hårt. Gipset klipps av så det inte ligger och trycker på såret. Hur koda detta?  

 



 

 

 
Jag har gett ett förslag till den berörda sekr men vet inte om det stämmer. Jag tycker man skall 

koda detta som en komplikation av gipset och med frakturdiagnosen som bidiagnos. T88.8, 

L98.4A samt Y79.8. 

 

Svar: Koda med huvuddiagnos L89.- trycksår och Y79.8 Andra materiel använda vid 

ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden. En T-kod är inte nödvändig i detta 

fall då trycksårskoden inkluderar gipssår. Frakturkoden blir bidiagnos. 

 

 

SU 

1. 

A. Det neonatala intensivvårdsteamet åker till Skövde för att hämta en patient som ligger 

i CPAP. Teamet väljer att intubera patienten och lägga i respirator innan de lämnar 

Skövde. Neonatal (SU) brukar vilja koda på hur de intuberat patienten – i det här fallet 

trakeal intubation – och nu när patienten gått hem så har de tagit med detta i sin 

slutanteckning, även om åtgärden gjordes i Skövde.  

Normalt sett hade jag bett dem ta bort koden, åtgärden har ju skett i Skövde. Denna gång har 

dock ett team från SU utfört åtgärden. 

Hur ska man tänka angående registreringen av denna åtgärd? 

• Nej, den ska inte med, det skedde i Skövde, de får koda där (om de över huvud taget 

kodar för intubationssätt). 

• Ja, ta med den, det var ju ett team härifrån som intuberade innan de tog med sig 

patienten. 

• Eller hamnar den mellan stolarna, så där som när det inte tillhör någon vårdkontakt? 

 

Svar: Susanne efterfrågar mer info om fallet. Vi försöker hitta regelverk för liknande fall. 

  

B. Jag funderar även på koden DV036 – intensivövervakning under transport.   

När kan det vara logiskt att använda den? Jag ser den då och då i PasIVA, men vet inte vad de 

menar, de patienterna har inte transporterats några längre sträckor, förutom mellan avdelning-

operation-IVA. 

Skulle detta kunna vara ett tillfälle att registrera åtgärden, förutsatt att man får räkna med det 

som sker innan teamet kommer till neonatal här i Göteborg?  

 

Svar: Vi bedömer att man får koda den om IVA satt den koden, det är svårt för oss att veta på 

vilket sätt patienten övervakats vid transport. Troligt att den används vid tyngre IVA-

patienter, när denne har kvar slangar och liknande under transporten. Vi tar med oss frågan 

och kollar på hemmaplan hur mycket koden används, några av oss har aldrig sett den i Melior. 

 



 

 

 
 

2.  

Gällande koden Z86.7B, står det att den gäller bara tillstånd som klassificeras under I80.2. För 

att kunna använda denna kod så räcker det alltså inte bara med att patienten haft en 

ventrombos (alltså under I80), utan den måste vara under just I80.2, DVT i nedre 

extremiteterna? Om koden innan varit till exempel I80.8 så kan man inte använda sig utav 

Z86.7B? 

Om det då står att patienten har venös insufficiens med tidigare tromboflebiter, hur kodas 

detta? I87.2?  

Svar: Frågan skickas till klassif. 

 

6. Information från klassifikationskoordinatorer VGR.  

Svar: Utbildning nummer 4 startar den 15 september, 30 elever.  

 

7. VGR frågelåda: 

Jag är allmänläkare på en vårdcentral som undrar om man får sätta KVÅ koden AU124 för 

SIP-möte om kommunen inte deltar i mötet. Vi har en del samverkansmöten i primärvården 

där andra parter medverkar (utöver patienten och läkaren) så som patientens arbetsgivare, 

handläggare från Försäkringskassan, HR ansvarig från patientens jobb etc. Syftet med mötet 

är att upprätta en rehabiliteringsplan. Har man då rätt att använda den koden om kommunen 

inte har en representant? 

Svar: Nej, KVÅ koden AU124 för SIP-möte kan endast användas när den enskilde har behov 

av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. 

 

Du kan istället använda nedanstående åtgärdskoder: 

 

AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan 

 

Beskrivningstext: Planering och framtagande av individuell skriftlig rehabiliteringsplan 

tillsammans med patientens och/eller dennes anhörig/närstående. Det ska finnas mål för 

planerade rehabiliteringsåtgärder utifrån patientens behov. Planeringen av rehabilitering ska 

samordnas med andra verksamheter när behov finns, men rehabiliteringsplanen kan också 

vara ett resultat av planering i den egna verksamheten. Utesluter AW021 Upprättande av 

habiliteringsplan 

tillsammans med aktuella tilläggskoder, t.ex. 

 

ZV506 Medverkan av företrädare för arbetsgivare 

Beskrivningstext: Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för arbetsgivare vid 

exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan 

 

ZV503 Medverkan av företrädare för försäkringskassan 

Beskrivningstext: Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för försäkringskassan vid 

exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan 

 

8. FVM 



 

 

 
 

9. Arbetssätt, lathundar, internutbildningar, interkontroll 

 

10. Övriga frågor: Susanne vill att vi diskuterar hur vi ska göra med Alfresco som snart 

kommer läggas ner. Ska vi enas om Sharepoint eller något annat?  

 

Svar: Vi har fått en gemensam samarbetsyta i Sharepoint. Susanne visar samarbetsytan.  

Vi beslutar att använda Sharepointmallen för Agenda och Mötesanteckningar 

fortsättningsvis. 

Vi beslutar också att benämna och spara agenda och mötesanteckningar på ett enhetligt 

sätt, nämligen: 

Agenda VGR Klassifikationsgrupp 2021-XX-XX 

Mötesanteckningar VGR Klassifikationsgrupp 2021-XX-XX 

 

Vid datorn 

 

Emelie Larsson 

 


	Västra Götalandsregionens klassifikationsgrupp

